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BESCHIKBARE INFORMATIE TEKENINGEN 

Vergunning Bestek Revisie 
O   Bouwvergunning - eventueel incl. energieprestatieberekening (EPC – BENG) 

O   Bouwkundige tekeningen op schaal met afmetingen 

      - met plattegronden O O O 

      - met gevelaanzichten O O O 

      - met dwars doorsnede O O O 

      Detail tekeningen van de bouwkundige constructie van 
      het gebouw  

O O O 

O   Verzamellijst met type kozijnen/beglazing 

O   Installatie-ontwerp van het gebouw (verwarming, tapwater en koeling) 

     -   Ontwerp- en installatietekening voor verwarming O O O 

    O   Verzamellijst met opwekkers voor ruimteverwarming   

    O   Verklaring inregeling ruimteverwarming   

     -   Ontwerp- en installatietekening voor tapwater O O O 

    O   Verzamellijst met opwekkers voor tapwater   

    O   Verklaring inregeling tapwater   

     -   Ontwerp- en installatietekening voor koeling O O O 

    O   Verzamellijst met opwekkers voor koeling   

    O   Verklaring inregeling koeling   

O   Ontwerp- en installatietekening voor PV-installatie 

    O   Factuur of opleverrapport zonnepanelen 

Verlichting enkel bij Utiliteit (bedrijfspanden) 

O   Installatie-ontwerp verlichting van het gebouw 

     -   Ontwerp- en installatietekening voor verlichting O O O 

    O   Verzamellijst van de verlichting 

    O   Verklaring inregeling per ruimte   
 

  OPDRACHTVERSTREKKING 
√ De opdrachtgever is eigenaar van het betreffende object of geeft de opdracht namens de 

eigenaar. 
√ De opnamegegevens, aanwezige tekeningen, meetstaten, plattegronden en 

installatieschema’s (zie ook bovenstaande) worden toegevoegd aan het digitale dossier. Ook 
worden er foto’s gemaakt van- en in het object. Deze gegevens worden 15 jaar bewaard. 

√ De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen. 
√ De objectkenmerken die worden opgenomen in het monitoringsbestand zullen worden 

geregistreerd in de landelijk energielabel database van de RVO: www.ep-online.nl . 
√ Je stemt er mee in dat de opnamegegevens via certificerende instelling (CI) kunnen worden 

doorgegeven aan de Rijksoverheid. 
√ Wanneer er een audit, ofwel een kwaliteitscontrole, plaatsvindt, dan dient certificerende 

instelling nogmaals toegang tot het object worden verleend. Als dit wordt geweigerd dan kan 
het energielabel alsnog ingetrokken en dus ongeldig worden. 

√ De actuele kwalificaties van Energielabel Deskundige kunnen worden gevonden op Centraal 
Register Techniek. 
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